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Problematika národnostních menšin, respektování jejich práv, resp. pokusů o
asimilaci, je celoevropská záležitost a nejen v současnosti. Problémy s řešením této
problematiky mají snad všechny současné státy (a měly je i v minulosti, minimálně od
doby formování novodobých národů, národních států).
Anderova práce se zabývá problematikou slovenské menšiny v Maďarsku a
maďarské menšiny na Slovensku. První část práce je velmi užitečným přehledem
základních dnešních teorií o menšinách, jejich právech a postavení, jak se objevují
v základních dokumentech mezinárodních organizací a v některých teoretických
pracích. V další části práce je podrobně zobrazen přístup státu k menšinám,
konkrétně tedy Slovenské republiky k maďarské menšině a Maďarska ke slovenské
menšině, v konkrétním historickém vývoji posledních necelých dvaceti let. Již tímto je
Anderova práce zajímavá a užitečná, protože obsahuje kvantum mnohde pro
jazykovou barieru nedostupných údajů.
Problém je především v těžko možném srovnávání půl milionové maďarské a
ani ne dvacetitisícové menšiny slovenské. Slovenský menšinový model se
pochopitelně musí diametrálně lišit od toho maďarského (o kterém autor píše, že je
zamýšlený jako motivace pro okolní státy pro lepší zacházení s maďarskou
menšinou).
Osobně nesdílím názor, že německé obyvatelstvo bylo násilně vyhnáno
z ČSR (odsun, neboli transfer je termín z mezinárodních dohod). Nejsem si rovněž
jistý, že Lužičtí Srbové jsou jen etnická skupina, která se nevyvinula v národ ( jako
Frýzové, str.44).
Jinak Anderova práce, postavená na oficiálních pramenech, dokumentech a
rozsáhlé teoretizující literatuře, je dobrá, logicky strukturovaná a z hlediska zadání a
jeho plnění nemá nedostatků.. Autor prokázal, že umí pracovat s materiálem a práce

podává velmi dobrý přehled o problematice. Komplex analyzovaných dokumentů
primárního charakteru je komplexní a seznam sekundární literatury vyčerpávající.
Práce vyhovuje požadavkům, kladeným na práci magisterskou. Doporučuji její
přijetí a hodnotím ji jako v ý b o r n o u.
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